Jaarverslag 2019
van
Stichting Bergmansfonds

Inleiding
De in 1900 opgerichte Vereeniging De Roomsch Katholieke Spaarbank is de juridische
voorganger van de huidige Stichting Bergmansfonds. In de loop van de tijd heeft het fonds
enige gedaanteverwisselingen ondergaan, maar de oorspronkelijke ideële en financiële
grondslag is bewaard gebleven. De primaire doelstelling van de Stichting Bergmansfonds is
het bieden van financiële hulp bij het realiseren van initiatieven die het lichamelijk,
geestelijk en/of sociaal welbevinden van kwetsbare groepen in de samenleving bevorderen,
geïnitieerd door instellingen en organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn
in de regio Midden-Brabant. Het Bergmansfonds kijkt naar gezondheid volgens het door de
zorgsector breed gedragen concept Positieve gezondheid (M. Huber, 2012). Gezondheid in
termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of
psychische zin. Hierbij ligt de focus op de kracht en eigen regie van mensen. De
belangstelling van het Bergmansfonds gaat vooral uit naar voor de regio en/of sector
vernieuwende projecten waarbij eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de
samenleving voorop staat. Dit betekent ondersteuning bij het voorkomen of beperken van
ziekte, bij kwaliteit van leven en bij maatschappelijke participatie.
Onafhankelijk van de jaarlijks fluctuerende inkomsten is het streven van het
Bergmansfonds om € 70.000 per kalenderjaar aan subsidies te besteden.
Subsidieaanvragen
In het onderhavige verslagjaar heeft het fonds 40 subsidieaanvragen ontvangen.
Hiervan zijn na beoordeling door het bestuur 14 projecten gehonoreerd.
Een aantal aanvragen wordt jaarlijks op voorhand al afgewezen, omdat niet aan een van
de meest stringente voorwaarde van regionale gebondenheid, wordt voldaan.
Bestuurlijke zaken
In 2019 is noch het bestuur noch de Raad van Advies van samenstelling veranderd.
In het begin van het jaar is de gezamenlijke vergadering van het bestuur met de
Raad van Advies geweest. Daar zijn naast het Jaarverslag 2018, andere
beleidszaken als de structuur en organisatie van de Care-Award, aanpassing van het
aanvraagformulier en het huidige toekenningsbeleid, aan de orde gekomen.
Voorts heeft nog drie maal een reguliere bestuursvergadering, waarin vooral de
ontvangen subsidieaanvragen zijn beoordeeld, plaatsgevonden.
De uitreiking van de Bergmansfonds Care-Award 2019 is voorbereid.
Samenstelling bestuurlijke organisatie
Bestuur:
De heer drs. W.J.M. (Wim) Corsten
Mevrouw mr. S. (Suzan) de Lange
De heer drs. E.C. (Bert) van Vliet
De heer mr. P.C.P.C. (Patrick) de Kerf
Mevrouw drs. J.H.M. (Jolanda) Keulemans-Geelen
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Raad van Advies:
Mevrouw drs. T. (Trude) Rietveld
Mevrouw drs. E.J. (Ella) Buijze
Mevrouw A. (Anneke) Jansen MBA
De heer drs. J. (Jeroen) Kwak
Mevrouw drs. L. (Lian) Schaerlaeckens

Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid

Bureau:
Mevrouw drs. W.J.M. (Wendy) van Schijndelvan Uum

Fondsmanager

Bergmansfonds Care-Award
De Care-Award is ingesteld om extra aandacht te vestigen op (zorg)vernieuwende
projecten in de regio Midden-Brabant, die maatschappelijke impact hebben en waar
o.a. eigen kracht en participatie van kwetsbare groepen in de samenleving voorop
staat. Om de prikkel voor organisaties te vergroten is het geldbedrag substantieel
verhoogd van € 15.000 tot € 30.000. Dit prijzenbedrag kan door de jury aan één
danwel aan meerdere gegadigden worden toegekend. De geldprijs moet worden
gezien als een aanmoediging en kan worden besteed binnen de doelstelling van de
betreffende organisatie(s). Naast de door het fonds gehonoreerde subsidieaanvragen
van de afgelopen jaren, die automatisch meedingen, zijn ook andere zorgorganisaties
met een mailing uitgenodigd om deel te nemen aan de tweejaarlijkse ‘wedstrijd’.
Tijdens het symposium Jong & Dement op 17 september 2019 in behandelcentrum De
Hazelaar te Tilburg is deze Care-Award uitgereikt aan Ontmoetingskamer Vergeet-meniet in de Reeshof te Tilburg. Mensen die vergeetachtig zijn of beginnend dementerend,
maar ook eenzame ouderen die geen aansluiting vinden bij reguliere welzijnsactiviteiten,
worden enkele ochtenden per week ontvangen in de sfeervolle huiskamer Vergeet-meniet. Vrijwilligers, wijkbewoners en professionals vanuit Gezondheidscentrum
Reeshof/De Wever/ContourdeTwern zetten zich hier in voor een groep kwetsbare
ouderen. Deze ouderen horen erbij en doen ertoe. In deze vaste ontmoetingsplek
herkennen de ouderen en hun mantelzorgers zich in elkaars verhalen. Bij deze
samenwerking van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, diverse professionals en
wijkbewoners als vrijwilligers, ligt de focus op het positief welbevinden van de doelgroep
in plaats van gezondheidsrisico’s en problemen. Tevens wordt gestreefd naar een
dementie vriendelijk winkelcentrum Heijhoef. De Ontmoetingskamer is in dat
winkelcentrum gevestigd. Aan hen is een beeld, vervaardigd bij ARTenZO van Amarant
(een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking) en een
geldprijs van € 12.500 overhandigd.
De tweede prijs, een geldprijs van € 10.000, is deze keer gegaan naar ETZ en
ContourdeTwern met het project ‘Goed thuis met inzet transfervrijwilliger’. Een veilige
thuissituatie is belangrijk voor herstel na ontslag uit het ziekenhuis. Als er geen of een
beperkt sociaal netwerk is, kan een beroep worden gedaan op een transfervrijwilliger, die
gedurende enige tijd de patiënt thuis praktische hulp (geen zorgtaken) gaat bieden.
Daardoor kan iemand in eigen omgeving herstellen en zijn/haar netwerk versterken.

3

Een goed en veilig thuis wordt gecreëerd.
Voor de Toekomstacademie Tilburg (lokale tak van New Dutch Connections) was de
cheque van € 7.500 voor het project ‘Vorkheftruckdiploma’s voor vluchtelingjongeren’.
Dit concrete project leidt een specifieke categorie jongeren naar de arbeidsmarkt. En in
de regio doet het bedrijfsleven er ook zijn voordeel bij, omdat er veel behoefte aan
magazijnmedewerkers met een vorkheftruckdiploma is.
Financiën
Het boekjaar is afgesloten met een groot positief resultaat van € 148.640, hetgeen vooral
een gevolg is van gunstige ontwikkelingen op de effectenbeurs. Aan de opbrengsten
zijde zijn de netto inkomsten uit rente en dividenden van beleggingen
(€ 17.289) in lijn met vorig jaar. Maar door het gunstige beleggingsklimaat was er
sprake van forse koersstijgingen. Hierop is adequaat ingespeeld, waardoor er grote
verkoopresultaten op aandelen zijn gerealiseerd. Het totaal aan gerealiseerde en nietgerealiseerde koersmutaties omvat een bedrag van ruim € 209.000. Daar tegenover
staan lasten die vrij constant zijn. De kosten voor de in dit jaar georganiseerde CareAward zijn ten laste gebracht van de hiervoor opgebouwde reservering. Het totaal van
algemene - en bestuurskosten is per saldo in lijn met het voorgaande jaar. Aan
projectsubsidies is een bedrag van bijna € 56.000 toegekend, hetgeen een stijging van
ruim 10% betekent ten opzichte van vorig jaar.
Rekening van baten en lasten over 2019

2019
€
Opbrengsten
Baten uit effecten
Gerealiseerde – en ongerealiseerde
koersresultaten op effecten
Resultaat beleggingen

2018
€

17.289
209.423

€

17.450
14.625
226.712

Kosten
Organisatiekosten
Toegekende- en gereserveerde subsidies
Totale kosten

14.130
63.942

Resultaat
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€

32.075

13.132
50.875
78.072

64.007

148.640

-31.932

TOELICHTING
Grondslagen resultaatbepaling
In de rekening van baten en lasten worden, met inachtneming van de
waarderingsgrondslagen bij de balans, de baten en lasten welke aan het boekjaar moeten
worden toegerekend, verantwoord. Subsidies komen in beginsel ten laste van het
resultaat in het jaar dat zij worden toegezegd. Verliezen worden genomen in het jaar
waarin zij voorzienbaar zijn.
Rekening van baten en lasten
De baten uit effecten bestaan uit renten en dividendinkomsten. De beheerkosten van de
vermogensportefeuille zijn in mindering gebracht op de baten uit effecten.
De gerealiseerde koersresultaten zijn de opbrengsten uit verkoop van obligaties en
aandelen. Daarnaast worden de ongerealiseerde resultaten op de aandelen als opbrengst
meegenomen.
De organisatiekosten bevatten alle kosten van secretariaat en bestuur.

Toegekende subsidies 2019
•

Stichting Vrienden van de Hondsberg te Oisterwijk, project Sportlint

•

Stichting Charlottefonds te Tilburg, Spel en speelvoorzieningen t.b.v.
'Natuurlijk spelen' bij Mytylschool Tilburg

•

De Wever te Tilburg, project Jonge mensen met dementie

•

IMC Weekendschool Tilburg, project Geneeskunde op Weekendschool

•

De Wever/Heikant te Tilburg, project Dagbesteding revue gaat op pad
(sympathiesubsidie)

•

Stichting Villa Pardoes te Kaatsheuvel, project Villa Dome

•

Stichting. Novadic-Kentron te Vught, project Voor Hans
(sympathiesubsidie)

•

Zorgnetwerk Midden-Brabant, project Mijn Ervaringsverhaal

•

Stichting Alleen op deze Aarde te Tilburg, Activiteiten
decembermaand 2019 (sympathiesubsidie)

5

•

ContourdeTwern te Tilburg, project Werken aan leefbaarheid, cohesie,
activering

•

Werkgroep Rosmolen in Tilburg, Invulling Buurtplekken in Rosmolen

•

Stichting Blauwe Maan te Tilburg, project Kennisdeling t.a.v.
hulpverlening aan slachtoffers van seksueel misbruik

•

Rode Kruis Midden-Brabant, EHBO voor jonge vluchtelingen

•

Stichting Handicap NL, Groeiplan van 5 naar 15 buddykoppels in
Tilburg
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